
Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE 

Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie 

zaprasza na 

XVI Ogólnopolskie 
Wiosenne Marsze na Orientację 

„WiMnO 2014” 

 

 

IV Runda Pucharu Polski w kat. TS i TJ 

IV Runda Pucharu Polski w kat. TM 

REGULAMIN 

Serpelice, 23 – 25 maja 2014 r. 

 



1. Termin i miejsce 
Rajd na orientację odbędzie się w dniach 23-25 maja 2014 roku (piątek – niedziela) 

w Serpelicach na terenie Podlaskiego Przełomu Bugu (gm. Sarnaki, woj. mazowieckie) 

2. Organizator 
Klub InO STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie 

3. Cele Rajdu 
 popularyzacja turystycznych marszów na orientację jako wspaniałej formy aktywnie 

niekonwencjonalnego wypoczynku 

 poznanie walorów turystycznych i przyrodniczych Podlaskiego Przełomu Bugu 

 praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności orientacji w terenie oraz posługiwania się 

mapą i kompasem 

 podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników 

 rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, sportu i rekreacji 

4. Komitet organizacyjny 
Kierownik Imprezy: Dariusz Walczyna 

Sędzia Główny:  Barbara Szmyt, Przodownik InO nr 660 

Budowniczowie tras:  Barbara Szmyt 

Dariusz Walczyna, PInO 420 

Anna Natusiewicz, PInO 665 

Małgorzata Janicka, OInO 

Anna Malanowska 

Członkowie i sympatycy Klubu InO STOWARZYSZE  

5. Forma, etapy, kategorie 
Turystyczne marsze na orientację 

 TZ (trasa dla zaawansowanych) – 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny), zespoły 1-2 osobowe; 

3x4 pkt. do OInO, kategoria zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski w MnO w kat. TS 

 TU/TJ (trasa dla średniozaawansowanych i juniorów) – 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny), 

zespoły 1-3 osobowe w kat. TU oraz 1-2 osobowe w kat. TJ - 3x4 pkt. do odznaki InO, 

kategoria TJ (wysublimowana z kat. TU na podstawie kryterium wiekowego) zaliczana 

do klasyfikacji Pucharu Polski w MnO w kat. TJ (dla osób urodzonych w latach 1995-1997) 

 TM (trasa dla młodzieży) – 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny), zespoły 1-2 osobowe - 3x4 pkt. 

do odznaki InO, kategoria TM zaliczana do klasyfikacji Pucharu Polski w MnO w kat. TM 

(dla osób urodzonych w latach 1998-2000) 

 TD/TP (trasa dla początkujących i dzieci) – 2 etapy dzienne, zespoły 1-5 osobowe; 2x3 pkt. 

do odznaki InO 



Turystyczno-Rekreacyjna InO 

Trasa krajoznawcza w Serpelicach i okolicy (na terenie gminy Sarnaki), 1 pkt. do odznaki InO 

MiniInO 

Trasa w okolicach bazy, 1 pkt. do odznaki InO 

Wielobój InO 

Turniej (w zespołach 2-osobowych) w kilku formach InO 

6. Teren, mapy 

Teren leśny, z morenowym ukształtowaniem powierzchni, miejscami może być podmokły 
o zróżnicowanej przebieżności 

Mapy: czarno-białe i kolorowe, przekształcone, w odpowiedniej skali, nietypowe 

7. Baza Imprezy i dojazd 

Baza: Pensjonat OSTOJA, Serpelice 127, 08-220 Sarnaki 

Noclegi: w domkach campingowych - warunki turystyczne należy posiadać śpiwór (noclegi 
z pościelą – dodatkowa opłata) i obuwie na zmianę lub we własnych namiotach 

Dojazd: 

własnym środkiem lokomocji (dojazd do Serpelic: przez Siedlce–Łosice lub Białą  Podl.); 

PKP - http://rozklad-pkp.pl - do stacji Biała Podlaska i dojazd PKS lub dowóz organizatora* 

Bus: PKS - odjazd z przystanku W-wa Wschodnia Lubelska: godz. 15:23 (bezpośredni do Serpelic) 

*dowóz organizatora – możliwy wyłącznie po wcześniejszym kontakcie z organizatorem 
(w uwagach w formularzu zgłoszenia lub kontakt mailowy) 

8. Zgłoszenia i wpisowe 

Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, kategorię, rok urodzenia, klub/miejscowość, e-mail oraz 
przynależność do PTTK - będą przyjmowane za pomocą formularza elektronicznego: 
https://docs.google.com/forms/d/1PHinAPjvLTq3W51lZqU_XuVecWVOAhpszBHRuZlJwQE/viewform lub 
bezpośrednio u kierownika imprezy (za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
dwalczyna@gmail.com) do 18.05.2014 r. (niedziela) do godz. 23:59. 

 

Wpisowe należy wpłacić na konto Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie: 

49 1140 1010 0000 3281 2500 1007 (z dopiskiem w tytule przelewu: “WiMnO 2014” i podaniem 
nazwisk) lub przekazać bezpośrednio Kierownikowi Imprezy (przed imprezą lub w bazie – po 
wcześniejszym uzgodnieniu). 

 

 

 

http://rozklad-pkp.pl/
https://docs.google.com/forms/d/1PHinAPjvLTq3W51lZqU_XuVecWVOAhpszBHRuZlJwQE/viewform


Noclegi w domkach wieloosobowych: 

Kategoria TD/TP * TM TU/TJ TZ 

Członkowie PTTK 10 zł 55 zł 60 zł 65 zł 

Niezrzeszeni 12 zł  65 zł 70 zł 75 zł 

Noclegi we własnym namiocie: 

Kategoria TD/TP * TM TU/TJ TZ 

Członkowie PTTK 10 zł 45 zł 50 zł 55 zł 

Niezrzeszeni 12 zł  55 zł 60 zł 65 zł 

 
* W kategorii TP/TD wpisowe nie obejmuje obiadu i noclegu. 
 

Zgłoszenia po terminie (po 18.05.2014) wzrastają o 10 zł. 
Dodatkowe informacje: tel.  605 962 218 (kierownik imprezy), mail: dwalczyna@gmail.com 
Informacje bieżące i komunikat techniczny (do 20.05.2014 r.): stowarzysze.om.pttk.pl 

9. Ramowy program imprezy 

Piątek, 23 maja 2014 r. 

od godz. 18:00 - praca sekretariatu; przyjmowanie uczestników w bazie, zakwaterowanie 

Sobota, 24 maja 2014 r. 

od 7:30 - praca sekretariatu 

9:00 - uroczyste otwarcie imprezy; odprawa techniczna 

10:00 - start etapów dziennych kat. TZ, TU/TJ i TM 

11:00  start etapów kat. TP/TD 

15:00 – 17:00 - obiad 

17:00 – 20:00 - wielobój InO, etapy TRInO i MiniInO, inne atrakcje 

22:00 - start etapu nocnego kat. TZ, TU/TJ i TM 

Niedziela, 25 maja 2014 r. 

4:00 - wstępne wyniki 

8:00 - uroczyste zakończenie imprezy – ogłoszenie wyników 

do 10:00 - opuszczanie bazy przez uczestników 



10. Świadczenia 

 komplet map dla każdego uczestnika 

 dwa noclegi w domkach (należy posiadać własny śpiwór) lub własnych namiotach 

 gorący posiłek w sobotę 

 dostęp do wrzątku w bazie imprezy 

 napoje i przekąska pomiędzy etapami dziennymi oraz po etapie nocnym 

 dyplomy dla najlepszych we wszystkich kategoriach 

 odcisk okolicznościowej pieczęci  

 pamiątkowa naklejka 

 potwierdzenie punktów do odznak PTTK (w tym InO) 

 możliwość weryfikacji Odznaki InO wszystkich stopni 

 protokół w formie elektronicznej 

 nowy numer „Azymutu Warszawskiego” 

11. Postanowienia końcowe 

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób 
trzecich organizator nie odpowiada; zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń; 
osoby zgłoszone, ale nie obecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego; na 
imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK; osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod 
opieką dorosłego opiekuna; obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, kodeksu 
drogowego oraz zasad Fair Play. W czasie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów 
alkoholowych (w tym piwa) pod karą wykluczenia z imprezy włącznie. Ostateczna interpretacja 
niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

Lokalizacja Bazy Imprezy 

 
Źródło: www.emapa.pl 

http://www.emapa.pl/

